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НО ВО ЧИ ТА ЊЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

Пе снич ки за ви чај Де сан ке Мак си мо вић, збор ник ра до ва, ур. Све тла на 
Ше а то вић, Зо ра на Опа чић, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност – За ду жби на 
„Де сан ка Мак си мо вић” – Ду чи ће ве ве че ри по е зи је, Бе о град – Тре би ње 2019

Збор ник ра до ва Пе снич ки за ви чај Де сан ке Мак си мо вић по све ћен 
је јед ној од нај зна чај ни јих срп ских пе сни ки ња 20. ве ка и ре зул тат је на
уч ног ску па ко ји је одр жан у Тре би њу од 13. до 15. апри ла 2018. го ди не, 
и плод не са рад ње Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност и За ду жби не 
„Де сан ка Мак си мо вић” у Бе о гра ду и Ду чи ће вих ве че ри по е зи је из Тре
би ња. Збор ник из ла зи као 25. књи га еди ци је „Сме на по е тич ких па ра
диг ми у срп ској књи жев но сти два де се тог ве ка: на ци о нал ни и европ ски 
кон текст”, и са сво јих 19 на уч них при ло га пред ста вља још је дан ва жан 
до при нос овом из да вач ком по ду хва ту. На сло вом збор ни ка уред ни це 
Све тла на Ше а то вић и Зо ра на Опа чић да ле су осо бен ин пут лир ски обо
је ном син таг мом „пе снич ки за ви чај”, ко ји је сво јом суп тил но шћу са свим 
у ду ху Де сан ки ног пе сни штва. У „Увод ном сло ву” уред ни це су ис та кле 
зна чај пе сни ки ње ко ја је обе ле жи ла чи тав 20. век, ука за ле на по ли фо ност 
ње ног пе снич ког опу са чи је су упо ри шне те ме при ро да, Бог, по е зи ја, 
љу бав, смрт, про ла зност на јед ној, као и па три о ти зам и со ци јал на прав
да на дру гој стра ни. Упра во се овим, али и мно гим дру гим те ма ма, 
ком пе тент но и ау то ри та тив но ба ве ау то ри овог збор ни ка у сво јим на
уч ним ра до ви ма. У њи ма се ну де од го во ри на пи та ња ко ја се ти чу пре
вред но ва ња ве за них за ме сто Де сан ке Мак си мо вић у раз во ју срп ске 
по е зи је мо дер ни зма, аван гар де, по сле рат не срп ске по е зи је, са гле да ва се 
ино ва тив ност ње ног опу са у од но су на сред њо ве ков ну и фол клор ну 
тра ди ци ју, ва ло ри зу је се њен пло дан до при нос књи жев но сти за де цу и 
мла де у од но су на но ви је вред но сне су до ве.

Збор ник је по де љен у пет те мат ски ком пакт них це ли на: у пр вој су 
ра до ви чи ји је фо кус на ши ро ком са гле да ва њу и но вим ин тер пре та тив
ним аспек ти ма Де сан ки ног опу са пре све га у окви ру по е зи је 20. ве ка, 
ко ји је обо га ћен спе ци фич ним ту ма че њи ма те мат ских кру го ва и ана ли
зом пе снич ких жан ро ва, ге не зом по је ди них пе са ма и др. Пр ву гру пу 
при ло га отва ра рад Јо ва на Де ли ћа, чи ја је по став ка да је пре вред но ва ње 
нео п ход но, с об зи ром на чи ње ни цу да се ра ди о пе сни ки њи ко ја је сво
јим жи во том и де лом обе ле жи ла 20. век и би ла оспо ра ва на ка ко пе снич
ки та ко и иде о ло шки (Мар ко Ри стић, Ра до мир Кон стан ти но вић). Због 
то га ау тор у овом дра го це ном при ло гу са гле да ва ком плет но ства ра ла
штво Де сан ки но у све тлу сме не по е тич ких па ра диг ми у срп ској књи жев
но сти, од но сно у срп ском пе сни штву XX ве ка, са ци љем да се од ре ди 
ме сто ње них ра них пе снич ких књи га, па и да се ње но це ло куп но пе сни штво 
пре вред ну је. Де лић ана ли зи ра пр ву збир ку (Пе сме, 1924) и ана ли зи ра ју ћи 
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при ме ре утвр ђу је пе снич ке афи ни те те и те мат ске па ра ле ле са мо дер ном 
(Ду чић, Пан ду ро вић), ана ли зи ра до са да не до вољ но уо че не су ма тра и стич
ке еле мен те ко ји по ве зу ју пе сни ки њу са аван гар дом и са Цр њан ским, 
а тај афи ни тет се утвр ђу је и кроз дво стру ки од нос пре ма об ли ку сти ха 
и стро фе, а са мим тим и пре ма ри ми, ка рак те ри сти чан за це ло куп но 
Де сан ки но пе сни штво. Је дан број ње них пе са ма ис пе ван је у рит му и 
об ли ци ма срп ске мо дер не; дру ги, знат но ве ћи, у зна ку је на ру ша ва ња 
изо си ла бич но сти и стро ге стро фич ке ор га ни за ци је, од но сно у зна ку 
сло бод ног сти ха. Де лић ко мен та ри ше и ди ја ло ги зи ра са Кон стан ти но ви
ћем те по ка зу је не сум њи ву ори ги нал ност пе сни штва Де сан ке Мак си
мо вић, чи је су обе леж је опреч не и су прот ста вље не по е ти ке. У цен трал
ном де лу ра да и ана ли зи збир ке Тра жим по ми ло ва ње (1964) ино ва тив но 
се ин тер пре ти ра ди ја ло шка фор ма спе ва и ука зу је на за о крет у ства ра
ла штву Де сан ке Мак си мо вић, ко ја се тран сфор ми ше и од пе сни ки ње 
ин тим не и ро до љу би ве ли ри ке и при ро де по ста је пе сни ки ња кул ту ре, 
са ре флек сив ним но та ма, те се пра ти ње но при бли жа ва ње пе ва њу Вас ка 
По пе (Ус прав на зе мља) и Ми о дра га Па вло ви ћа (Ве ли ка Ски ти ја) и њи
хо вој те мат ској усме ре но сти на сред њо ве ков не те ме. По сле овог увод ног 
и хро но ло шки све о бу хват ног тек ста сле де ра до ви ко ји се фо ку си ра ју на 
осве тља ва ње раз ли чи тих аспе ка та по е зи је Де сан ке Мак си мо вић. Све
тла на Ше а то вић се хра бро упу шта у пи та ње но вог са гле да ва ња ме ста и 
уло ге Де сан ке Мак си мо вић у срп ској по е зи ји. Она по ла зи од ста ва да је 
пе сни ки њи но ме сто у по сле рат ној срп ској књи жев но сти од ре ђе но си
сте мом вред но сних су до ва ко ји се ме ња ју од пе де се тих до кра ја де ве де
се тих го ди на 20. ве ка, да је њен ста тус раз ли чи то ва ло ри зо ван, те да је 
услед рас па да ју го сло вен ске књи жев но сти и фор ми ра њем на ци о нал них 
књи жев них ка но на нео п ход на но ва оце на и ње но га ме ста, има ју ћи у 
ви ду да је у це ло ку пан свој опус, а по себ но у пе снич ки, ин те гри са ла 
еле мен те раз ли чи тих кул ту ра и на ро да. При то ме ау тор ка ра да ус по ста
вља па ра ле ле Де сан ки них афи ни те та пре ма мо дер ни зму с јед не стра не, 
док с дру ге уо ча ва по себ ност ње ног па три о ти зма у по сле рат ном пе ри
о ду, да би за тим от кри ла да у ка сној фа зи Де сан ки ног по ет ског опу са 
мо же да се на слу ти не ка вр ста „род но од ре ђе не по е зи је”, у ко јој пре
овла да ва лир ски „жен ски” ка рак тер, ко ји не ма не га тив ну асо ци ја ци ју 
не го је окре нут ре флек си ја ма (збир ке Не мам ви ше вре ме на и Тра жим 
по ми ло ва ње). Ау тор ка ра да у Де сан ки пре по зна је сим бол „лир ске суп
тил но сти”, свр ста ва је у ред ино ва то ра у мо дер ни зо ва њу књи жев не и 
исто риј ске тра ди ци је, а ње но ме сто у по сле рат ној по е зи ји од ре ђу је као 
из дво је ни ток из у зет но ду гог тра ја ња и не пре ва зи ђе не ре цеп ци је у нај
ши рим чи та лач ким кру го ви ма. Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић се ба ви 
пе сма ма у про зи/про за и да ма Де сан ке Мак си мо вић, мо ти ви шу ћи из бор 
чи ње ни цом да је, упр кос ра зно вр сним и све о бу хват ним ту ма че њи ма 
до ма ћих и стра них ис тра жи ва ча и пре во ди ла ца, ма ло или го то во ни ма ло 
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па жње по све ће но упра во овом крат ком про зном жан ру, ко јим је пе сни
ки ња та ко ђе до при не ла мо дер ни за ци ји срп ског по ет ског из ра за. По ла
зе ћи од ре цеп ци је, ау тор ка до ку мен то ва но до ка зу је ка ко постскер ли ћев
ска ме ђу рат на и осо би то мо дер ни стич ка кри ти ка по сле Дру гог свет ског 
ра та ни је има ла пре ви ше слу ха за овај об лик, ма да су сви кри ти ча ри 
ко ји су пра ти ли Де сан ку Мак си мо вић још од ње не пр ве об ја вље не збир
ке Пе сме (1924) и ка сни је, на тра гу Ми ла на Бог да но ви ћа, ис ти ца ли њен 
дар за вер си фи ка ци ју и ме ло ди о зност сти ха, ко ји по се ду је ка рак те ри
сти ке сва ко днев ног и усме ног го во ра, при бли жа ва ју ћи се та ко сло бод ном 
сти ху и гра ни ца ма про зе. Ау тор ка уо ча ва по сто ја ње срод но сти ње них 
пе са ма у про зи пре све га са Ду чи ће вим про за и да ма (љу бав на, де скрип
тив на и ме ди та тив на те ма ти ка) као и па ра ле ле с Ан дри ће вим ра ним лир
ским про за ма, и са по је ди ним про за и да ма мо ли тве ноис по вед не ин спи
ра ци је и мо ти ва Иси до ре Се ку лић, те да ти ра овај об лик на ме ђу рат ни 
пе ри од ства ра лач ке мла до сти и са зре ва ња (1919–1932), док му се ка сни
је не вра ћа, иа ко пи ше лир ску про зу (бај ке, ро ма не), углав ном за де цу. 
Је згро Де сан ки не по е ти ке и по ет ске фи ло зо фи је, об ли ко ва ње жен ске, 
мо но ло шке по зи ци је пе ва ња ау тор ка илу стру је спе ку лар но пре зен ту ју ћи 
ста во ве о ње ној пе сми у про зи кроз два ра да књи жев ни це и фи ло зоф ки
ње ме ђу рат ног до ба, Је ле Спи ри до но вић Са вић и Ксе ни је Ата на си је вић 
и про ши ру је их и пот кре пљу је за па жа њи ма Ива на В. Ла ли ћа, ко ји кон
ста ту је да су пе сме у про зи не пра вед но за по ста вље не уну тар це ли не 
ње ног опу са, ис ти чу ћи ан то ло гиј ску вред ност по је ди них од њих. Вр ло 
под сти цај но и ино ва тив но ау тор ка ра да ука зу је на ви зу ел ни и ко ло ри
стич ки аспект Де сан ки них пе са ма у про зи ко је су гра ђе не по прин ци пу 
хар мон ског сла га ња бо ја и ва ле ра по срод но сти, тво ре ћи па жљи вим 
ода би ром де та ља сли ку или при зор у ко ји ма се по сти же нео п ход на рав
но те жа свих еле ме на та ко ји су ти пич ни за њен опус. Пр ву гру пу ра до ва 
за о кру жа ва Бо јан Ђор ђе вић, по твр ђу ју ћи дра го це ност ар хив ских ис тра
жи ва ња ко ја до но се но ве по дат ке и обо га ћу ју до са да шња са зна ња но вим 
нео бја вље ним из во ри ма. Ана ли зи ра ју ћу мо ти ве и ус по ста вља ју ћи па
ра ле ле кроз ге не зу ра зних ва ри ја на та на при ме ру две пе сме („Ми ло срд
на се стра” и „Бол нич ки сто чић”) из Де сан ки не тзв. Цр не књи ге, ко ја се 
чу ва у пе сни ки њи ној за о став шти ни, ау тор с пра вом по ста вља пи та ње 
ста ту са ва ри ја на та као са мо стал них и ау то ном них пе снич ких це ли на, 
чи ме би се кор пус Де сан ке Мак си мо вић знат но обо га тио.

Дру гу гру пу при ло га про фи ли ше те мат ска мо но лит ност с ак цен
том на тра ди ци о нал ном, фол клор ном и сред њо ве ков ном на сле ђу у Де
сан ки ној по е зи ји. Сне жа на Па сер Илић у свом ра ду ба ви се пој мом за
ви ча ја ко ји је при су тан у мно го бр ој ним пе сма ма и ра зним аспек ти ма 
(ге о граф ски, исто риј ски, кул тур ни), да би ус по ста ви ла па ра ле лу са пој мом 
ду хов ног за ви ча ја ко ји је ан ти ци пи ран у на сло ву збор ни ка. Ау тор ка 
ра да ана ли зи ра Де сан кин пе снич ки про се де за ко ји је ка рак те ри стич но 
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да се не огра ни ча ва на екс тра по ли ра ње пре по зна тљи вих и ка рак те ри
стич них мо ме на та из на род ног фол клор ног си жеа (мо ти ва, сим бо ла, 
ју на ка, ком по зи ци о не схе ме) и ука зу је на но ви кон текст у ко ји су ин тен
ци јом са ме пе сни ки ње ин те гри са ни, тј. тран спо но ва ни у но ву и ори ги
нал ну лир ску пе сму. Мар ко Ра ду ло вић у свом ра ду ис тра жу је при су ство 
сред њо ве ков ног на сле ђа у пе сни штву Де сан ке Мак си мо вић, по ла зи од 
кон ста та ци је да је оно при сут но ка ко у ра ној фа зи пе сни ки њи ног ства
ра ла штва, та ко и по сле Дру гог свет ског ра та. Ти ме се ус по ста вља ве за 
из ме ђу по е зи је Де сан ке Мак си мо вић и оних пе сни ка ко ји су у мо дер ну 
срп ску по е зи ју утки ва ли мо ти ве сред њо ве ков не књи жев не и умет нич ке 
тра ди ци је (М. Бо јић, С. Ви на вер, М. На ста си је вић, М. Ра кић, Ј. Ду чић) 
с јед не стра не, а с дру ге оних пе сни ка, есе ји ста, ан то ло ги ча ра ко ји су 
сред њо ве ко вље укљу чи ва ли у ин ди ви ду ал не по е ти ке али и у ши ре кул
тур не то ко ве у дру гој по ло ви ни 20. ве ка (В. По па, М. Па вло вић, Иван 
В. Ла лић, Љ. Си мо вић и мно ги дру ги). Ау тор ре кон стру и ше ре цеп ци ју 
сред њо ве ков не књи жев но сти у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та као 
ин те грал ног еле мен та пе снич ких по е ти ка, али и као кул ту ро ло шку по
ја ву ко ја је иза зи ва ла дру штве ни, кул тур ни и иде о ло шки от пор и спо
ро ве због по ве за но сти са пра во слав ном ре ли ги о зно шћу и до ка зу је да је 
пе сни ки ња сво јим пе снич ким опу сом, али и јав ним ис ту пи ма, да ла 
по др шку ре ви та ли за ци ји тра ди ци је и осве тља ва њу там них ме ста иде
о ло ги јом по ти сну те кул тур не све сти у да том пе ри о ду јер је у по е зи ји 
Де сан ке Мак си мо вић сред њо ве ков но на сле ђе ма те ри јал ко ји јој омо гу
ћа ва да про го во ри о уни вер зал ним жи вот ним те ма ма на њој свој ствен, 
ин ти ми стич ки и не по сре дан на чин, лир ски их тран сфор ми шу ћи. Ра ду
ло вић за па жа да је због то га ње на по е зи ја до не кле скрај ну та у од но су 
на по ме ну те пе сни ке, ње не са вре ме ни ке, јер су се они окре та ли сред
њо ве ков ној епо хи у по тра зи за ре ше њем пи та ња ко ја се кре ћу у ра спо ну 
од исто риј ских до кул ту ро ло шких, ве за них за пи та ње иден ти те та срп
ске кул ту ре. Де сан ка Мак си мо вић, на про тив, има при сни ји, лир ски 
не по сре дан од нос пре ма том пе ри о ду и ау тор кроз при ме ре по ка зу је да 
је она „ви ше осе ћа ла, а ма ње ми сли ла”. Ау тор то илу стру је на кон крет
ним при ме ри ма, ис тра жу је од нос из ме ђу мо ти ва је ре си и бо гу мил ства 
у ци клу су „Бо гу ми ло ва мо ли тва” и у збир ци Тра жим по ми ло ва ње, и 
за кљу чу је да они ни су јед но знач ни. С дру ге стра не, у ра ду се ана ли зи
ра и пе сни ки њин од нос пре ма исто ри ји у збир ци Тра жим по ми ло ва ње, 
као и уло га сред њо ве ков ног на сле ђа у ње ној ро до љу би вој по е зи ји са 
ци љем да се на осно ву то га уо че тач ке бли ско сти из ме ђу ње и по сле рат
них мо дер ни ста. За кљу чак је да је Де сан ка Мак си мо вић бит но до при
не ла ства ра лач кој об но ви сред њо ве ков ног на сле ђа у 20. ве ку, у чи је се 
по е тич ке то ко ве укла па ла, али је и за др жа ла соп стве ну ства ра лач ку 
ви зи ју по ко јој се и из два ја од пе сни ка свог вре ме на. По ла зи ште у ра ду 
Бран ка Вра не ша пред ста вља за ни ма ње Де сан ке Мак си мо вић за тра ди ци ју 
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му шког и жен ског ви те штва ко је је кон стант но у ње ним есе ји стич ким 
и пе снич ким де ли ма – од сту ди је Јо ван ка Ор ле ан ка (1929) и збир ке пе
са ма Зе ле ни ви тез (1930), пре ко ау то по е тич ких пе са ма по све ће них Дон 
Ки хо ту и Јо ван ки Ор ле ан ки у ци клу су Се бар ске за пев ке (1964), збир ци 
Тра жим по ми ло ва ње (1964) и по зној збир ци Ни чи ја зе мља (1979), све до 
по след ње ре дак ци је те ста мен тар не Де сан ки не пе сме „Мо ли тва за оклоп” 
(1993). Тра ди ци ја сред њо ве ков ног ви те штва пре пли ће се са цен трал ним 
те мат ским обла сти ма Де сан ки не по е зи је, по пут љу ба ви, при ро де, исто
ри је, ау то по е ти ке и чо ве ко ве ег зи стен ци је, чи не ћи је дан од скри ве них 
ула за у це ли ну опу са ове ви те шки ње срп ске по е зи је 20. ве ка. Пи та ње 
ко јим се ба ви ис тра жи ва ње је да ли се фа сци на ци ја кри ти ча ра и ства
ра ла ца Де сан ки ним ви те шким ли ком ко ре ни у пе снич ком опу су или у 
књи жев ном жи во ту ау тор ке, те да ли је са ма Де сан ка Мак си мо вић соп
стве ни рад са гле да ва ла у истом кљу чу. Иден ти фи ка ци ја пе сни ки ње са 
фи гу ра ма ви те зо ва и ви те шки ња до би ја на зна ча ју тек ка да се упо ре ди 
са слич ним по е тич ким про це си ма у срп ској и европ ској књи жев но сти 
20. ве ка, те ау тор пра ти ње но нај ра ни је ин те ре со ва ње за за пад но е вроп ску 
тра ди ци ју ви те штва (ре кон стру и са ње жи во та Јо ван ке Ор ле ан ке, асо ци
ја ци је и сим бо ли ка ви те зо ва из ен гле ских ро ман си у Зе ле ном ви те зу), 
али и по ка зу је да су алу зи је на ви те шку кул ту ру по зног сред њег ве ка 
го то во у пот пу но сти из о ста ле из Де сан ки не збир ке Тра жим по ми ло ва ње, 
где ни је би ло ме ста за де таљ ни је опи се двор ског жи во та, рат не опре ме 
или це ре мо ни јал них оде жди јер се пе снич ком има ги на ци јом она уда
љи ла од исто риј ске ре ал но сти и од у ста ла од „вер но сти” фор му ла ци ја ма 
из Ду ша но вог за ко ни ка или до ку мен тар ноисто риј ској гра ђи о Ду ша
но вом до бу, што по ау то ру све до чи о уни вер зал но сти Де сан ки не исто
риј ске има ги на ци је. Све то упу ћу је ау то ра да за кљу чи да за сим бо ли ком 
ви те штва у опу су Де сан ке Мак си мо вић не тре ба тра га ти то ли ко у окви
ру исто риј ског, ко ли ко у окви ру пе снич ког ис ку ства. Тек сто ви у ко ји ма 
Де сан ка из но си свој пе снич ки cre do мо гли би се, пре ма ми шље њу ау то ра 
и ту мачâ на ко је се по зи ва, из дво ји ти у по се бан ци клус уну тар збир ке 
Тра жим по ми ло ва ње.

Алек сан дар Ми ла но вић се фо ку си ра на је зич ку и стил ску ана ли зу 
збир ке Тра жим по ми ло ва ње и по ка зу је да је пе сни ки ња ин тен ци о нал но 
ко ри сти ла ар ха и зо ван је зик (исто ри зми, ар ха и чан ред ре чи) у же љи да 
ево ци ра срп ски сред њи век, по ла зе ћи од де фи ни ци је под на сло ва књи ге 
(„Лир ске ди ску си је с Ду ша но вим за ко ни ком”), те ус по ста вља ве зу са 
сред њим ве ком и па ра ле ле са мо дер ним вре ме ном. Ау тор утвр ђу је да су 
исто ри зми ко ји ак ту е ли зу ју сред њи век уче ста ли и рав но мер но рас по
ре ђе ни у свим пе сма ма. То илу стру ју при ме ри (лек се ме као се бар, вла
сте лин, ме ро пах и др.) ко ји од сли ка ва ју дру штве ну хи је ра р хи ју, или 
из ве де ни це на ац, ар (ле то пи сац, вла дар, по кли сар и др.), ко је ука зу ју 
на ра зно вр сност жи во та и дру штве них од но са. Ар ха и за ци ји до при но се 
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и сло же ни це ти пич не за цр кве но сло вен ске ру ко пи се али и не ки мор фо
ло шки ар ха и зми или ин верз ни ред ре чи, чи ме се оне о би ча ва из раз и 
сти че ути сак ста ро вре ме не ат мос фе ре. Ми ла но вић за кљу чу је да Де сан
ка Мак си мо вић ни је же ле ла да сво јом збир ком, ак ти ви ра ју ћи ар ха ич не 
об ли ке, по стиг не ими та ци ју сред њо ве ков ног је зи ка, не го нов стил ски 
и је зич ки ефе кат. Сто га ау тор сма тра да овај њен по сту пак мо же да се 
сма тра ви со ко ино ва тив ним и ори ги нал ним. Слав ко Пе та ко вић ис тра
жу је исто риј сколе ген дар не и по е тич костил ске рав ни у збир ци Ле то пис 
Пе ру но вих по то ма ка, чи ји је идеј ни кон цепт Де сан ка осми сли ла 1925. 
го ди не у Ду бров ни ку, где је као су плент слу жбо ва ла у Др жав ној учи тељ
ској шко ли и где јој је по во дом ју би ле ја хи ља ду го ди шњи це осни ва ња 
хр ват ског кра љев ства по ве ре но да одр жи при год ни го вор. На црт го во ра 
је у те ме љу збир ке из 1976. го ди не. Ау тор су ми ра и оп шти фон се дам
де се тих го ди на у ју го сло вен ском дру штву (Де кла ра ци ју о на зи ву и по
ло жа ју хр ват ског књи жев ног је зи ка, Хр ват ско про ље ће, чи ји иде о ло зи 
су се за ла га ли за уки да ње упо тре бе срп ског је зи ка у Хр ват ској, де кла ри
са ње Хр ват ске као на ци о нал не др жа ве ко ја ба шти ни те ко ви не хр ват ске 
сред њо ве ков не кра ље ви не, Устав из 1974. ко јим се си ту а ци ја при вид но 
сми ри ла), по твр ђу ју ћи пе сни ки њи но ју го сло вен ство и чи ње ни цу да ју 
је мо гућ ност раз до ра ју го сло вен ске за јед ни це оне спо ко ја ва ла. У том сми
слу, мо же да се го во ри о ко ре спон ди ра њу Ле то пи са Пе ру но вих по то ма ка 
са ак ту ел ном дру штве но по ли тич ком си ту а ци јом ко ја је уо кви ри ва ла 
на ста нак и по ја ву ово га де ла. Та кву пер спек ти ву осна жу је и па ра ле ла 
са збир ком Тра жим по ми ло ва ње, ко ја је, као и Ле то пис Пе ру но вих по
то ма ка, кон ци пи ра на као „лир ска рас пра ва” са исто ри јом. Обе збир ке 
по ве зу је њи хо ва дво стру ка ве за ност за ванк њи жев ни кон текст – иде о
ло шки и ар хе тип ски (ле ген дар ноисто риј ски). У Ле то пи су сва ка пе сма 
„пред ста вља је дан од сек при че и исто вре ме но се др жи као са мо стал на 
це ли на, исто ри ја и ле ген да ја вља ју се као оквир за „лир ске до жи вља је”, док 
ком по зи ци ја збир ке под се ћа „на ком по зи ци ју фре ске”, ко ја „здру жу је и 
об у хва та сло вен ске, сред њо ве ков не и еп ске то ко ве срп ске кул ту ре”. 
Збир ка је за сно ва на на на по ну ми то ло шког и фа бу ла тив ног еле мен та, 
ко ји се на уну тра шњем пла ну про жи ма ју. Је дан од до ми нант них еле ме
на та је мо тив мо ра, за јед но са пој мо ви ма сна жног сим бо лич ког уте ме ље
ња („Бог”, „гроб”, „ко лев ка”, „на род”, „Ве ле бит”, „мо ре” и др.) и на по се
бан на чин се укла па у кон цеп ту ал ни те мељ збир ке, у чи јем „по е тич ком 
је згру је... су коб... две ег зи стен ци јал не и он то ло шке по зи ци је”, мит ске/
ре ли ги о зне и исто риј ске, при че му је пр ва но си лац „иде је пам ће ња, 
кон ти ну и те та и је дин ства” а дру га оли че ње на че ла „де са кра ли за ци је, 
за бо ра ва и ха о са”.

Тре ћа гру па ра до ва ну ди увид у ро до љу би ве еле мен те и мо ти ве 
по е зи је Де сан ке Мак си мо вић: Бо шко Су вај џић ука зу је на оне аспек те 
ко ји чи не ње но ро до љу би во пе ва ње по себ ном вред но шћу у срп ској књи
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жев но сти на при ме ру „Кр ва ве бај ке” и „Гра ча ни це” као при ме ри ма уни
вер зал ног пе ва ња сво ме на ро ду и чо ве чан ству у це ли ни, а Алек сан дар 
Јо ва но вић па ра лел но ана ли зи ра и раз ма тра пе сме „Ноћ пред по ла зак” 
Та на си ја Мла де но ви ћа и „Спо мен на уста нак” / „Ср би ја је ве ли ка тај на” 
Де сан ке Мак си мо вић, на ста ле у по ро бље ној Ср би ји, на по чет ку 1941. 
го ди не, те по ка зу је да као све до чан ство о за ви ча ју и пре дач ком пам ће њу 
пре ва зи ла зе вре мен ски кон текст на стан ка и по твр ђу ју свој књи жев но
и сто риј ски и кул тур ни зна чај. Бо јан Јо вић у кон тек сту по е тич ких, књи
жев нокул тур них и дру штве но и сто риј ских окол но сти пре зен ту је ин ци
дент по во дом не га тив не оце не Ми лу ти на Де вр ње o три пе снич ка са ста ва 
Де сан ке Мак си мо вић на рат не те ме: „Уста ни ци”, „Де вој ка за по ги ну лим 
мла ди ћем” и „Бу ду ћим вој ни ци ма” об ја вље на у СКГу 1939. го ди не. Ау тор 
ука зу је на ге не зу ин ци ден та, ње го во раз ре ше ње и по сле ди це.

Цр ве на нит че твр тог, те мат ски нај ком пакт ни јег сег мен та збор ни
ка пред ста вља ју при ло зи у чи јем је фо ку су деч ја књи жев ност и по е зи ја 
по себ но, као и Де сан кин до при нос том до са да, су де ћи по ис тра жи ва
њи ма че ти ри ау то ра, за по ста вље ном под руч ју. Зо ра на Опа чић пре и спи
ту је ста тус и зна чај по е зи је за де цу и мла де Де сан ке Мак си мо вић у 
кон тек сту раз ли чи тих ета па, кор пус ко ји об у хва та око два де сет збир ки, 
жан ров ски је раз у ђен (за го нет ке, пе сме у про зи, бр за ли це, пе снич ки 
вен ци, по е ме, ха и ку) а на ста јао је то ком чи та вог пе сни ки њи ног ства ра
ла штва, од два де се тих до де ве де се тих го ди на 20. ве ка. Ау тор ка уо ча ва 
по сто ја ње раз ли чи тих ути ца ја али и вер ност пе сни ки ње соп стве ном 
пе снич ком из ра зу. Јо ван Љу шта но вић ба ви се по е тич ким и ау то по е тич
ким ис ка зи ма у Бај ци о Крат ко веч ној, где Де сан ка ис ка зу је по е тич ку 
са мо свест и ау то ре фе рен ци јал ност ко ја се ти че бај ке као жан ра, али и 
пе сни ки њи ног од но са пре ма при ро ди и све ту о ко ме пе ва. Ар ти ку ли ше 
се иде ја о пан ко хе рент но сти све га што по сто ји, док су ау то по е тич ке иде
је при кри ве не у ли ко ви ма и си жеу. У сво јој ана ли зи Де сан ки ног по ет ског 
опу са за де цу Је ле на Па нић Ма раш по ла зи од из ра зи то мо дер ни стич ког 
осе ћа ња пан ко хе рент но сти, пра ти ге не зу ње го вог кон сти ту и са ња у књи
жев но и сто риј ској пе р спек ти ви и ра све тља ва од нос из ме ђу ра не по е зи је 
на ше пе сни ки ње и аван га рд не стил ске фо р ма ци је. Оту да ње ну по е зи ју 
за де цу по сма тра ди ја хро ниј ски, у раз во ју срп ске по е зи је, при че му се 
ин си сти ра на осо бе но сти и ау тен тич но сти. Са ња Па ри по вић Крч мар 
ис пи ту је стих деч јих пе са ма Де сан ке Мак си мо вић, по себ но ме трич ка 
ре ше ња и ве р си фи ка ци о не по ступ ке, ко ји су у ис тра жи ва њи ма оста ли 
за не ма ре ни. При то ме ус по ста вља спо не са пе сни штвом Ј. Ј. Зма ја, утвр
ђу ју ћи слич но сти у те ма ти ци, ли ко ви ма, упо тре би крат ког сти ха, осмер ца, 
пољ ског три на е стер ца, али и по твр ђу је Де сан кин пе снич ки и ме трич ки 
са мо сво јан иден ти тет.

Пе то и по след ње по гла вље збор ни ка за о кру жу ју три ра да ко ја отва
ра ју но ве пер спек ти ве у ту ма че њи ма Де сан ке Мак си мо вић: Ми на М. Ђу рић 
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у свом ра ду ана ли зи ра еле мен те по ет ске ен то мо ло ги је као јед не од мо
гућ но сти ин тер ди сци пли нар ног при сту па по ет ском опу су Де сан ке Мак
си мо вић из ком па ра ти стич ког угла. Рад Ка јо ко Ја ма са ки до при нос је 
ис тра жи ва њи ма Де сан ки не по зне збир ке ха и ку по е зи је Озон за ви ча ја 
као при ме ра ме та фи зич ке по е зи је. Ау тор ка сле ди ин тер тек сту ал не ве зе, 
а струк ту рал ном ана ли зом и при ме ри ма от кри ва оне еле мен те ко ји су 
ка рак те ри стич ни за овај об лик ја пан ске крат ке фор ме. При лог Ста ни ше 
Тут ње ви ћа за о кру жу је ову це ли ну и збор ник ком па ра тив ним при сту пом 
Де сан ки ној пе сми „Кр ва ва бај ка” као ак ту а ли зо ва њу тра гич них зна че ња 
ко ја је у по е ми „Ја ма” ис пе вао Иван Го ран Ко ва чић. Ау тор ука зу је на 
ме ђу соб не слич но сти оба пе снич ка оства ре ња и упо зо ра ва на нео п ход
ност са гле да ва ња сме не по е тич ких па ра диг ми у срп ској књи жев но сти 
два де се тог ве ка ка ко у европ ском, та ко и у срп ском али и пре све га ју
го сло вен ском на ци о нал ном кон тек сту.

Ра до ве са др жа не у збор ни ку Пе снич ки за ви чај Де сан ке Мак си мо вић 
од ли ку је мно го знач ност кон цеп ту ал них и ин тер пре та тив них при сту па 
и ме то до ло шка по у зда ност. Ње го ва те мат ска ком пакт ност и фор мал на 
за о кру же ност (има мо у ви ду кри те ри ју ме на уч них пу бли ка ци ја) за слу га 
је ау тор ки и ау то ра али и уред ни ца, Све тла не Ше а то вић и Зо ра не Опа чић, 
пред ста вља сто га још је дан до при нос про у ча ва њу Де сан ке Мак си мо вић 
и срп ске по е зи је 20. ве ка. 

Др Љи ља на М. БА ЊА НИН
Уни вер зи тет у То ри ну, Ита ли ја

Од сек за стра не је зи ке и књи жев но сти и мо дер не кул ту ре
lji lja na.ba nja nin @u ni to.it 

ЛИЧ НЕ ИСТО РИ ЈЕ У КО ЛО ПЛЕ ТУ ВЕ ЛИ КОГ РА ТА

Ми лан Гу лић, Бо ке љи на стра ни Ср би је у Пр вом свјет ском ра ту, Ту ри стич
ка ор га ни за ци ја Бу две – Удру же ње Па штро ви ћа и при ја те ља Па штро ви ћа у 
Бе о гра ду „Дроб ни пи је сак”, Бу два – Бе о град 2018

Крај 19. и по че так 20. ви је ка оби ље жи ла су ма сов на исе ља ва ња Црно
го ра ца у Аме ри ку. Ме ђу пр вим исе ље ни ци ма би ли су ста нов ни ци при мор
ских мје ста Бо ке, Па штро ви ћа и око ли не Бу две, а по том и из оста лог ди је
ла Цр не Го ре. Мо тив исе ља ва ња, по ред си ро ма штва, би ло је и из бје га ва ње 
вој не оба ве зе у ре до ви ма Ау стро у гар ске – ко ја је одо бра ва ла ми гра ци ју, 
јер се та ко сма њи вао људ ски по тен ци јал спре ман за по бу не и устан ке.

Дру га де це ни ја 20. ви је ка пре по зна тљи ва је по бур ним до га ђа ји ма 
ко ји су оби ље жи ли свјет ску исто ри о гра фи ју. Зби ва ња су за би ље же на и, 




